- POLICE_Ballistic_Mixed για Ανοιχτά ή Κλειστά Σκοπευτήρια & Βλητικές Στοές
Οι βληµατοδόχοι
«POLICE_Ballistic_Mixed»
είναι µικτής κατασκευής και
άρα µικρού βάθους, τοποθετούνται σε χώρους περιορισµένων
διαστάσεων
και
ενσωµατώνουν
όλες
τις
σύγχρονες τεχνικές βελτιώσεις
των Αµερικάνικων και Ευρωπαϊκών βληµατοδόχων.
Χρησιµεύουν
στην
συλλογή και κατακράτηση
βληµάτων από περίστροφα και
φορητά όπλα (αστυνοµικού τύπου)
και ταυτόχρονα παρέχουν την µέγιστη
δυνατή ηχοαπορρόφηση.
Τοποθετούνται στο τέλος του σκοπευτηρίου και
λόγω απουσίας κάθετων διαχωριστικών, συµβάλουν στην µέγιστη δυνατή ασφάλεια των σκοπευτών.
Για να µην φθείρονται στην περιοχή πίσω από τούς
στόχους από τα πολλαπλά και συγκεντρωµένα βλήµατα (όπως οι απλοί βληµατοδόχοι
ελαστικού) ο συγκεκριµένος σχεδιασµός είναι µικτός, δηλ:
Α) Στη περιοχή των στόχων αποτελείται από πλήρως µεταλλική κατασκευή εκ’ ελασµάτων
θωρακίσεων, 12mm, υπό µορφή ελεύθερης οριζόντιας χοάνης (χωρίς κάθετα διαχωριστικά)
Β) Στην υπόλοιπη επιφάνεια (άνω και κάτω της µεταλλικής χοάνης), αναρτώνται από ειδική
ταλαντούµενη κατασκευή, πολλαπλώς διαστρωµατωµένα & οπλισµένα πάνελ από χυτευµένο
κοκκώδες ανακυκλωµένο ελαστικό Rubbergap πάχους 10cm έκαστο, ώστε να παραλαµβάνουν τις «άστοχες» σφαίρες. Συνολικό πάχος ελαστικής κατασκευής µε διάκενα = 50-80cm
Γ) Πίσω από τις αναρτηµένες ελαστικές επενδύσεις και τα διάκενά τους, υπάρχει διαχωριστικός
«τοίχος» από διαµορφωµένο έλασµα θωρακίσεων πάχους 10mm, που προστατεύει
αποτελεσµατικά όλους τους µηχανισµούς και τους εργαζόµενους πίσω από την βληµατοδόχο,
δηµιουργώντας «ασφαλή» διάδροµο επίσκεψης, επισκευών και συντηρήσεων.
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΟΛΙ∆ΩΝ
Τα ελάσµατα θωρακίσεων της κύριας χοάνης της «POLICE_Ballistic_Mixed» είναι κατάλληλα
διαµορφωµένα & ενισχυµένα ώστε να κατευθύνουν το βλήµα προς τον θάλαµο επιβράδυνσης,
Ο οποίος αποτελείται από αντίστοιχα ελάσµατα αλλά είναι µορφοποιηµένος ως «σαλίγκαρος»
ώστε µε ελεύθερο φυγοκεντρισµό να µειώνεται η ταχύτητα των βληµάτων και κατόπιν να
συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία ή δε σκόνη να συλλέγεται σε σακόφιλτρα (option) µέσω
καναλιών και αυτοκαθαριζόµενων φυγοκεντρικών ανεµιστήρων βιοµηχανικού τύπου (option).

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έχει αναφερθεί ότι οι απλές ελαστικές βληµατοδόχοι (τρίτων) είτε συµπαγών ελαστικών είτε εκ’
τριµµένου ελαστικού (µορφοποιηµένου ή χύδην) δηµιουργούν συσσωµατώµατα βληµάτων στην
περιοχή πίσω από τον στόχο µε αποτέλεσµα την δηµιουργία σπινθήρων που λόγω της µη
ψύξης των βολίδων εντός του ελαστικού και σε συνδυασµό µε καύσιµη σκόνη δηµιουργούν
αναφλέξεις.
Η µεταλλική χοάνη συλλογής της «POLICE_Ballistic_Mixed» απαλείφει πλήρως το ως άνω
πρόβληµα, τα δε αναρτηµένα και ταλαντούµενα πολλαπλά ελαστικά πάνελ, εκ Rubbergap
τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ των ώστε πάντοτε να κυκλοφορεί αέρας ψύξης µεταξύ των
πάνελ, ακόµη και κατά την παραλαβή πολλών «άστοχων» βολίδων.

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ - ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ
Τα ελάσµατα της «POLICE_Ballistic_Mixed» είναι επεξεργασµένα από την οπίσθια πλευρά
τους, ώστε να µην δηµιουργούν «κλαγκή» κατά την πρόσκρουση του βλήµατος, τα δε ελαστικά
πάνελ από ανακυκλωµένο ελαστικό Rubbergap προσφέρουν αφ’ εαυτού ηχοαπορρόφηση λόγω
του πορώδους τους. Επιπλέον λόγω της δηµιουργίας σχισµών & της αντιµετάθεσης των πάνελ
δηµιουργούν πρόσθετη συντονιζόµενη ηχοαπορρόφηση, µε συνολικά άριστα αποτελέσµατα.

ΟΦΕΛΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο µικτός σχεδιασµός προσφέρει, ελάχιστο βάθος (~1,5m), άριστη απόδοση, πυρασφάλεια,
ηχοµόνωση, ηχοαπορρόφηση, συλλογή βολίδων, ψύξη βολίδων, συλλογή καπναερίων,
ασφάλεια σκοπευτών & εύκολη συντήρηση διότι όλα τα µεταλλικά ελάσµατα είναι βιδωτά (µε
αφανείς βίδες) και µπορούν να αλλαχθούν εύκολα, τα δε ελαστικά πάνελ πρίν αλλαχθούν είναι
δυνατόν να µετακινηθούν σε θέση (τα εµπρός να πάνε πίσω) µέχρι να φθαρούν ολοσχερώς.

ΤΥΠΟΙ ΒΛΗΜΑΤΟ∆ΟΧΩΝ
Αναλόγως των εκάστοτε ειδικών απαιτήσεων είναι δυνατόν να κατασκευασθούν διαφορετικών τύπων
βληµατοδόχοι, πχ µε µεγαλύτερη χοάνη, µόνον εκ ψυχόµενων ελαστικών στοιχείων, µε πυρόσβεση
CO2, ικανές να παραλάβουν διατρητικά ή στρατιωτικού τύπου βλήµατα κλπ
(Για την ακουστική συµπεριφορά της ολοκληρωµένης κατασκευής είναι απαραίτητη η
διεξαγωγή υπολογισµών από ειδικευµένο ακουστικό µηχανικό)
Τα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο δεν είναι δεσµευτικά, συνετάχθησαν µε καλή θέληση προς
ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων και µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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